
 

MISTRZOSTWA POLSKI FIT KID 

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Fit Kid 

Rzeszów 18-19 czerwca 2022 r. 

REGULAMIN 

1. Zgłoszenia klubu oraz zawodników należy dokonać na  druku zgłoszenia EXCEL, który będzie do 
pobrania na stronie https://fitkid.org.pl/kalendarz/. Wypełniony druk wraz z potwierdzeniem 
przelewu za wpisowe, należy wysłać na adres e – mail: sokol1886@gmail.com  do dnia 2 czerwca 
(czwartek) 2022 r. (realizuje delegujący). 

2. Dla zawodników EKSTRAKLASY SOLO (Fit Kid Solo, Fit Kid Boy Solo) Delegujący wypełnia ponadto 
opis układu (dodatkowy arkusz w Liście Startowej, w którym dla każdego zawodnika zgłoszonego, 
wkleja odpowiednie figury w kolejności występowania w układzie oraz zgodnie z poziomem 
przypisanym dla danej kategorii wiekowej). W konkurencjach zespołowych (Fit Kid Duo, Mała Grupa, 
Duża Grupa, Wielka Grupa) zaleca się (nie jest to obowiązek) wykonanie elementów 
charakterystycznych dla sportu Fit Kid (równocześnie lub bezpośrednio po sobie). 
 

3. Muzyka - niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia przez Delegującego, delegujący otrzyma maila zwrotnego  

z linkiem do serwisu przechowywującego pliki. Delegujący ma czas do 2 dni od przesłania  linku  na wgranie 

muzyki do poszczególnych prezentacji. Pliki muzyczne muszą zostać nazwane wzorem : RokUrodzenia-

ImieNazwisko(grupa)-Klub.mp3 

 
 

4. Miejsce:   
 

 
Ul. Cicha 2b, 35-326 Rzeszów, Poland 
 

5. Weryfikacja w przeddzień zawodów dnia 18.06.2022r. od godz. 17.00 do 20.00 (sobota) (realizuje 
delegujący), odznaczenie obecności, wydanie numerka startowego / kontakt: Karolina Krupa tel. 
693 070 173 
 
 
 
 
 
 
 

https://fitkid.org.pl/kalendarz/
mailto:sokol1886@gmail.com


  

 
 
 
 
 

6. PRÓBA SCENY w przeddzień zawodów dnia 18.06.2022r. od godz. 17.00 do 20.00 

7. ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW – godz. 08:00: kolejność startu (od najmłodszych) w klasach: 
no stress, klasa III, klasa II, Fit Kid Improvisation, a następnie klasa I, Ekstraklasa, , 
Fit Kid Duo, Mała Grupa, Duża Grupa, Wielka Grupa (program minutowy zawodów 
zostanie przesłany w przeddzień zawodów – po zakończeniu weryfikacji). 

 
 
 

8. Kontakt z organizatorem: 
E – mail: sokol1886@gmail.com 
Telefony: 
Grzegorz Bielec: 696 999 000 - organizator 
Karolina Krupa: 693 070 173- organizator 
Bartosz  Jakubowski – 509 649 744 – Prezes PZFK info@fitkid.org.pl 
 
 

9. Rywalizacja odbywa się wg następującego podziału: 

▪ Fit Kid Solo ( 1 zawodniczka) 

▪ Fit Kid Boy solo (1 zawodnik) 

▪ Fit Kid Duo (2 zawodników) 

▪ Fit Kid Mała grupa( 3-4 zawodników) 

▪ Fit Kid Duża grupa ( 5-6 zawodników) 

▪ Fit Kid Wielka grupa open (7-15 zawodników) 

Poziomy Ekstraklasa, I klasa, II 
Klasa 

Fit Kid Boy 
Solo 

III Klasa 
Debiuty 

Fit Kid No 
Sress 

Fit Kid 
Improvisation 

Grupy Fit Kid 
solo  

Fit Kid Duo, 
Mała 

Grupa, 
Duża 

Grupa, 
Wielka 
Grupa 

Fit Kid 
Solo, Fit 
Kid Boy 

Fit Kid 
Solo, Fit 
Kid Boy 

(łączone) 

Fit Kid Solo 

Kategoria Rocznik Rocznik Rocznik Rocznik Rocznik Rocznik 

I 2013 - 
2015 

2015 - 2011 2015 - 2012 2014 - 
2016 

2018 i 
młodsi 

2015 - 2011 

II 2012     2010 - 2007 2011 - 2010 2013     2017 - 
2016 

2010 - 2008 

III 2011     
 

2009 - 2007 2012     2015     2007 i starsi 

IV 2010       2006 - 2004 2011     2014       

V 2009         2010     2013       
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VI 2008         2009     2012       

VII 2007         2008     2011       

VIII 2006         2007     2010 - 
2009 

  

IX 2005, 
2004 

    2006 - 
2005 

    

Senior 2003 i 
starsi 

2006 i starsi  2003 i starsi 2004 i 
starsi 

    

 

 
 

 

Wytyczne wiekowe dla poszczególnych kategorii Eliminacji Mistrzostw Polski: 

• Zawodnicy w/w konkurencjach muszą być urodzeni minimum w 2015 roku (nie dotyczy III klasy i Fit Kid No 

stress); 

• W konkurencji Fit Kid Duo w których zawodnicy są w różnych kategoriach wiekowych, decyduje wiek starszego 

zawodnika; 

• W konkurencjach Fit Kid Mała grupa / Fit Kid Duża grupa Zawodnicy mogą startować w kolejnej wyższej grupie 

wiekowej, ale liczba tych zawodników nie może przekroczyć 50% liczebności grupy (w małej grupie: jeden 

zawodnik na trzech, w dużej grupie: dwóch zawodników do pięciu). 

 

Powyższe kategorie zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Fit Kid oraz 

International Fit Kid Division. 
 

 

Koszt wpisowego 

 
• Koszt prezentacji zawodnika w konkurencji Fit Kid Solo, Fit Kid Boy Solo: 120 zł* 

• Koszt prezentacji zawodników w Fit Kid Duo wynosi : 90 zł / osoba 

• Koszt prezentacji w Fit Kid Mała grupa / Fit Kid Duża Grupa / Fit Kid Wielka Grupa Open wynosi:   

80zł / osoba  

• Koszt prezentacji w konkurencji „Fit Kid - No stress”** oraz Fit Kid Improvisation wynosi: 60 zł 

• Koszt prezentacji w konkurencji Fit Kid III klasa wynosi – 60 zł** 

o Kluby niezrzeszone, które chcą wystąpić Fit Kid Ekstraklasa, I Klasa, II Klasa, uprzejmie 

proszone są o kontakt z Polskim Związkiem Fit Kid 

o Zawodnicy w konkurencji  

*UWAGA zawodnicy zgłoszeni do konkurencji Fit Kid Solo, Fit Kid Boy Solo mają zapewniony ciepły 

posiłek. Szczegóły dotyczące wydawania posiłków, zostaną przekazane delegatom po wypełnieniu 

zgłoszeń. Istnieje możliwość indywidualnego domówienia posiłku u organizatora, nie dotyczy 

solistów z Fit Kid III klasa, Fit Kid No Stress, i Fit Kid Improvisation. 

** zawodnicy startujący w tych konkurencjach są zwolnieni z opłaty licencyjnej. 



  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 

zakończenia terminu rejestracji w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 

 

 

 

Sposób opłaty 

Płatności dokonuje zbiorczo delegujący, na konto organizatora: 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie, 

61 8642 1126 2012 1133 7843 0001 

Potwierdzenie przelewu z wyszczególnieniem za jakie konkurencje jest opłata (np. 7x solo , 7xduo, 2x 

grupa) należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia do 2 czerwca 2022 roku. Po tym terminie każdorazowa 

zmiana w zgłoszeniach, w tym usunięcie każdego zawodnika z listy startowej obarczone jest opłatą 

manipulacyjną w wysokości 50 zł. 

• Zawodnicy którzy nie wystąpili w Eliminacjach Mistrzostw Polski, muszą wykupić dodatkowo dziką 

kartę   

• Po terminie zgłoszeń każda zmiana w opisie układu – kara -0,3 pkt. 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do podziału kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń. Jeżeli w danej 

kategorii będzie mniej niż 3 zawodników, organizator ma prawo połączyć kategorie wiekowe. Oficjalne Kategorie, oraz 

program minutowy zawodów zostaną opublikowane najpóźniej do 12.06.2022 po zliczeniu wszystkich uczestników z 

formularza zgłoszeniowego. 

  



  

 

 

Wytyczne do prezentacji 

• Ekstraklasa - W konkurencji Fit Kid Solo i Fit Kid Boy Solo czas prezentacji wynosi  

90 – 105 sekund, 
W konkurencjach Fit Kid Duo , Mała Grupa, Duża grupa czas prezentacji wynosi  

120-135 sekund, 

Prezentacja musi zawierać 2 elementy akrobatyczne, 2 elementy siłowe, 2 elementy gibkościowe, 2 

elementy skoczności oraz ścieżka składająca się z 3 elementów  
W przypadku rywalizacji Fit Kid Boy obowiązkowe 2 elementy gibkościowe można zamienić na 1 element 

akrobatyczny i 1 element siłowy 

• I klasa i II klasa - W konkurencji Fit Kid Solo czas prezentacji wynosi 75 – 90 sekund, 

W konkurencjach Fit Kid Duo , Mała Grupa, Duża grupa czas prezentacji wynosi 75-90 sekund, 

Prezentacja musi zawierać 2 elementy akrobatyczne, 2 elementy siłowe, 2 elementy gibkościowe, 2 

elementy skoczności 

• III klasa - W konkurencji Fit Kid Solo i Fit Kid Boy Solo czas prezentacji wynosi 60 sekund, 

Prezentacja musi zawierać 1 element akrobatyczny, 1 element siłowy, 1 element gibkościowy, 1 element 

skoczności  
Zabroniona jest ścieżka akrobatyczna dla klasy I – III !!! 

  
Fit Kid Solo 

Fit Kid Boy 
Solo 

Grupy 

  Ekstraklasa 
I 

Klasa 
II 

Klasa 
III Klasa  Ekstraklasa Ekstraklasa 

I 
klasa 

II 
Klasa 

I A,B, C, D 
A,B, 
C, D 

A,B, C A,B A,B, C, D A,B, C, D 
A,B, 
C, D 

A,B, C 

II A,B, C, D 
A,B, 
C, D 

A,B, C A,B A,B, C, D, E A,B, C, D, E 
A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

III A,B, C, D, E 
A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

A,B 
A,B, C, D, E, 

F, G, H 
      

IV A,B, C, D, E 
A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

A,B 
A,B, C, D, E, 

F, G, H 
    

  

V 
A,B, C, D, E, F, 

G, H 

A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

A,B 

      

  



  

VI 
A,B, C, D, E, F, 

G, H 

A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

A,B 

        

VII 
A,B, C, D, E, F, 

G, H 

A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

A,B 

        

VIII 
A,B, C, D, E, F, 

G, H 

A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

A,B 

        

IX 
A,B, C, D, E, F, 

G, H 

A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

A,B 

        

Senior 
A,B, C, D, E, F, 

G, H 

A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

A,B 
A,B, C, D, E, 

F, G, H 
A,B, C, D, E, 

F, G, H 

A,B, 
C, D, 

E 

A,B, 
C, D 

 

Układy choreograficzne do dowolnie wybranej, miksowanej lub łączonej muzyki, bogate w elementy 
gibkościowe, skocznościowe, siłowe oraz akrobatyczne zgodnie z wytycznymi podanymi w tabeli przy 
zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i poprawności technicznej ich wykonania. Ważna jest ekspozycja 
w kierunku sędziów, ekspresja, maksymalne wykorzystanie przestrzeni całej planszy, płynność przejść 
pomiędzy elementami a także zintegrowanie choreografii z muzyką. Elementy siłowe statyczne powinny być 
przytrzymane min 2 sek. Powielane elementy nie wpływają na ocenę. 

Minimalne wymiary sceny: 10 m szeroka x 10 m głęboka 

Zawodnicy wychodzą na scenę całą kategorią wiekową i zostają przedstawieni z imienia  
i nazwiska, klubu jaki reprezentują oraz trenera prowadzącego i choreografa układu. Następnie po zejściu ze 
sceny ustawiają się według numerków (rosnącą) i po kolei, pojedynczo wchodzą na scenę i przygotowują się 
do pozy wyjściowej, czekając na rozpoczęcie swojej muzyki. Należy zgłosić przy rejestracji zawodnika, jeśli 
jego układ dowolny rozpoczyna się w nietypowy sposób: poza sceną, wchodzi na scenę w trakcie muzyki itp.  

Po ukończeniu rywalizacji nastąpi dekoracja najlepszych zawodników i na zakończenie zdjęcie wszystkich 
uczestników wraz z trenerami, opiekunami, organizatorami i sędziami. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Wytyczne rozgrywki Fit Kid - No Stress 

 

1. Zawodnicy występują do muzyki organizatora, udostępnionej przed rozgrywkami dla konkretnego 

rocznika na stronie internetowej PZFK – www.fitkid.org.pl 

2. Zawodnicy w ilości trzech występują na scenie, która na czas zawodów jest podzielona na trzy sektory 

(oddzielonej słupkami lub taśmami) 

3. Komisja sędziowska ocenia  trzech zawodników na podstawie: Techniki wykonywanych figur, 

choreografii do danej muzyki. I przydziela im odpowiednio 1 , 2, 3 miejsce na podium 

4. Czas prezentacji zawodników to 60 sekund 

5. Po zakończonej rundzie, na scenę wchodzi następna runda 3 zawodników, i jest ona oceniana 

niezależnie od poprzednich rund , na 1, 2, 3 miejsce na podium 

6. Przydział rund dla 3 zawodników następuje na podstawie dokładnej daty urodzenia(dzień, miesiąc, 

rok) zawodnika i najbliższych wiekowo konkurentów z danego rocznika od najmłodszego do 

najstarszego 

7. Zawodnicy startujący w Konkurencji Fit Kid - No stress mają prawo do uczestnictwa Mistrzostwach 

Polski Fit Kid. 

Wytyczne rozgrywki Fit Kid Improvisation 

 

a. Oceniana jest przede wszystkim trudność i technika elementów oraz umiejętność zawodnika do 

przystosowania układu do losowej muzyki (dostępna na stronie www.fitkid.org.pl) 

b. Zabronione jest wyjście zawodnika po za wyznaczony obszar. (odejmowane 0,5 pkt za każde 

wyjście poza obszar) 

c. Prezentacja musi zawierać 2 elementy akrobatyczne, 2 elementy siłowe,  

2 elementy gibkościowe, 2 elementy skoczności oraz ścieżkę składającą się z maksimum  

3 elementów 

d. Tylko dla zawodników Fit Kid Ekstraklasa – Zawodnicy Fit Kid I klasa mogą brać udział w Fit Kid 

Improvisation, lecz nie zostaną ujęci w rankingu Eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. 

• Czas prezentacji 70 sekund 

• Prezentacja do muzyki organizatora udostępnionej na stronie PZFK przed rozgrywkami.  

• Zawodnicy w ilości dwóch występują na scenie która na czas zawodów jest podzielona na 

dwa sektory 

• Konkurencja podzielona jest na: finał, półfinał, ćwierćfinał w zależności od ilości 

zawodników 

• Zawodnicy występują tylko i wyłącznie w strojach treningowych koloru czarnego 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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Zasady ogólne: 

1. Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez sędziego głównego zawodów  

i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

2. Ostateczne kategorie oraz listy zawodników zostaną przedstawione przed rozpoczęciem zawodów 

3. Zawody ze względów bezpieczeństwa COVID – 19 odbędą się zgodnie z obowiązującymi w tym czasie 

wytycznymi Ministerstwa Zdrowia .  

4. Organizator informuje że nie bierze odpowiedzialności za rzeczy materialne  

jak pozostawione na terenie odbywających się zawodów. 

5. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo  

do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego  

do przeprowadzenia Turnieju w ciągu jednego dnia. 

6. Delegujący ma prawo złożyć protest dotyczący wyniku prezentacji drogą mailową na 

info@fitkid.org.pl . W celu rozpatrzenia protestu niezbędne jest załączenie nagrania całej kategorii, 

umotywowanie złożenia protestu, oraz opłacanie opłaty administracyjnej 500 zł  na konto Polskiego 

Związku Fit Kid. Wnioskowany protest wraz załącznikami należy przesłać maksymalnie do 24 godzin 

od zakończenia imprezy, w przeciwnym wypadku protest nie zostanie rozpatrzony. Czas rozpatrzenia 

protestu wynosi do 60 dni od daty przesłania protestu. 

7. Osoby postronne, zawodnicy oraz trenerzy nie mają możliwości wglądu do not sędziowskich oraz list 

kalkulacyjnych w trakcie zawodów. Osoby będące w sekretariacie w trakcie zawodów nie mają 

obowiązku udzielania żadnych informacji. 

8. W trakcie trwania konkurencji obowiązuje bezwzględny ZAKAZ ZBLIŻANIA DO STANOWISK 

SĘDZIOWSKICH, pod rygorem obniżenia oceny końcowej zawodnika lub drużyny o 1,0 punkt za każde 

przewinienie a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacji zawodnika, drużyny, klubu.  

  

mailto:info@fitkid.org.pl


  

Wstęp publiczności 

 

 

• Dla publiczności wstęp jest bezpłatny* 

• w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce zawody mogą zostać przeprowadzone bez udziału 

publiczności lub z jej ograniczeniem 

• mogą zostać wydzielone strefy dla zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów, publiczności oraz 

izolatorium itp. 

 

 

Ważne informacje dotyczące wydarzenia 

1. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

2. Delegujący przedstawi organizatorowi uzupełniony wywiad epidemiologiczny zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do regulaminu. 

3. Każdy pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika zawodów 

organizowanych przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie zobowiązany jest: 

2.1. nie posiadać infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

2.2. wyrazić zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała 

2.3. mieć świadomość ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-19 

4. Zawodnicy zgłaszani przez delegującego do udziału w imprezie nie mogą mieć przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w zawodach sportu powszechnego 

5. Na delegującym ciąży obowiązek ubezpieczenia(NNW,OC) własnej grupy uczestników imprezy. 

6. Wstęp na salę sportową jedynie w obuwiu sportowym lub bez obuwia. 

7. Organizator nie odpowiada za przedmioty zgubione. Przebieralnie są ogólnodostępne, nie są 

zamykane ani dozorowane, organizator ostrzega o ryzyku pozostawiania w nich rzeczy. 

8. Udział w turnieju oraz akceptacja zapisów regulaminu imprezy jest jednocześnie z wyrażeniem zgody 

na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu imprezy oraz ewentualną późniejszą 

eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet itp.) bez granic czasowych i 

przestrzennych. Zawodnicy i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie 

zarejestrowanego materiału na wszelkich polach ich eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga 

odrębnej zgody czy umów z zawodnikami i twórcami układów choreograficznych. 

9. Uczestnicy i/lub ich opiekunowie prawni zobowiązania są zapoznać się z warunkami przechowywania 

i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do 

regulaminu.  

10. W sprawach nie ujętych w regulaminie ma zastosowanie zdrowy rozsądek. 

11. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie, powiadamiając o tym 

delegującego. 

13. Zawodnicy z poszczególnych roczników i poziomów zaawansowania muszą przybyć w pełni 

przygotowania do startu na min. 30 minut przed godzinami podanymi w programie, oraz bacznie 

śledzić przebieg (kolejność) zawodów oraz informacje podawane przez spikera zawodów. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli tożsamości i wieku zawodników, poprzez 

okazanie dokumentu wydanego przez organa Państwa (legitymacja szkolna, dowód osobisty). W 

przypadku stwierdzenia manipulacji wiekem lub tożsamością zawodnika lub brakiem okazania 



  

dokumentu tożsamości,  organizator może zdyskwalifikować danego 

delegującego i jego zawodników z imprezy bez możliwości zwrotu 

wpisowego. 

 

 

 

 

 

 

15. Jednym z nadrzędnych celów organizacji Mistrzostw Polski Fit Kid – poza wyłonieniem Zwycięzców – jest 

promowanie prawdziwej rywalizacji sportowej opartej o zasadach Fair Play. Wszelkie odstępstwa od tej NACZELNEJ 

REGUŁY będą skutkowały dyskwalifikacją, zawodnika, drużyny, klubu, trenerów, działaczy itp. oraz zawieszeniem / 

usunięciem w/w z przyszłych zawodów PZFK ! 

 

  



  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Załącznik do 
regulaminu) 

  

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że: 

  

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Fit Kid (PZFK) z siedzibą w Kobyłce. 

  

2. Inspektor Ochrony Danych 

W PZFK został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych przez PZFK można kierować do inspektora ochrony danych PZFK na adres e-mail 
iod@fitkid.org.pl 

  

3. Kategorie danych osobowych 

PZFK przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane 
kontaktowe. 

  

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PZFK m.in. w następujących celach: 

a. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do udziału w danej 
dyscyplinie Fit Kid oraz potocznych 

b. oceny zdolności zawodników do uprawiania danej dyscypliny Fit Kid na podstawie zaświadczenia lekarskiego 
i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego; 

c. wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez; 
d. prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez; 
e. powołania do kadry narodowej PZFK; 
f. podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
g. publikacji komunikatów potwierdzających przynależność klubową w sporcie Fit Kid; 
h. publikacji danych osobowych zawodników w listach startowych oraz w wynikach sportowych na stronie 

internetowej PZFK, stronach i profilach serwisów społecznościowych należących do PZFK ,stronie www 
organizatora zawodów, dokumentach powstałych w miejscu organizacji rywalizacji sportowej Fit Kid przez 
PZFK,; 

i. przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie; 
j. przyjmowania zgłoszeń zawodników do udziału w Ogólnopolskich Turniejach w Fit Kid 
k. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego kart członkowskich PZFK; 
l. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji 

sędziego, komisarza, menadżera, instruktora, trenera w dyscyplinie Fit Kid, w tym zgłaszania do 
ubezpieczenia; 

m. publikacji danych osobowych sędziego w regulaminach sportowych, komunikatach, programach kursów, 
szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie; 

n. zgłaszania sędziego do komisji międzynarodowych lub do pełnienia funkcji na zawodach zagranicznych, gdy 
ma to zastosowanie; 

o. wydania oraz wznawiania dokumentu uprawniającego do pełnienia funkcji Organizatora Sportów PZFK, w 
tym zgłaszania do ubezpieczenia; 

p. powiadamiania władz lokalnych dla miejscowości danego klubu sportowego/osoby fizycznej/osoby prawnej 
należącej do PZFK o wynikach sportowych zawodników uczestniczących w rywalizacji sportowej Fit Kid. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do 
wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą 



  

oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora 
jakim jest zapewnienie PZFK możliwości prawidłowego zarządzania 
i nadzorowania dyscypliną Fit Kid oraz prawidłowej realizacji zadań 
statutowych. 

  

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być np.: 

a. Międzynarodowe Organizacje, np. International Fit Kid Division oraz instytucje współpracujące z nią; 
b. Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania przez PZFK zgody na udział w zawodach; 
c. Organizatorzy zawodów/imprez, w przypadku wydawania przez PZFK zgody na udział w organizowanych 

przez nich zawodach/imprezach lub w przypadku wysyłania zgłoszenia do udziału w tych 
zawodach/imprezach; 

d. podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji powierzonych im celów; 

e. firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe; 
f. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji. 
g. firmy informatyczne i reklamowe które przetwarzają dane celem reklamowanie dyscypliny Fit Kid oraz spraw 

związanych z informatyzacją zawodów 

  

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

PZFK nie będzie przekazywać danych osobowych zawodników/osób związanych z PZFK do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy zawodnik/ osoba 
związana z PZFK złoży pisemny wniosek o wydanie zgody na udział w zawodach odbywających się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

  

7. Okres przechowywania danych osobowych 

PZFK będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe odpowiednio: 

a. Dokumenty licencyjne zawodników – bezterminowo; 
b. Dokumenty osób wybieranych do władz, komisji zespołów – bezterminowo; 
c. Wyniki i klasyfikacje roczne – bezterminowo; 
d. Dokumenty zgłoszeniowe – dwa lata liczone od daty przyjęcia zgłoszenia; 
e. Dokumenty dot. ew. postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie; 
f. pozostałe dokumenty wg ustalonej retencji. 

8. Przysługujące prawa 

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to: 

a. żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również 
otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

b. żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, 
a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

c. żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w 
powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;  

d. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych 
przez PZFK.  



  

Załącznik nr 1. 

Wywiad epidemiologiczny z dnia …………………………….. (dotyczy 

ostatnich 14 dni) 

• Czy w przeciągu ostatnich 14 dni wystąpił któryś z objawów u ćwiczącego-ej  lub któregoś z 

domowników:  gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia smaku lub węchu?  

• Czy uczestnik imprezy lub ktoś z domowników jest objęta/y kwarantanną?   

• Czy uczestnik imprezy lub ktoś z domowników miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono 

zakażenie SARS 2 / Covid-19? (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym)?   

• Czy uczestnik imprezy lub ktoś z domowników miał w ciągu ostatnich dwóch tygodni bezpośredni 

kontakt z osobami mającymi objawy takie jak kaszel lub duszności?  

• Czy uczestnik imprezy lub ktoś z domowników miał w ciągu ostatnich dwóch tygodni wykonany test 

na SARS 2 / Covid-19 i czeka na jego  wynik? 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam że zapoznałam-em się z powyższą ankietą. 

Stwierdzam że wszystkie odpowiedzi na zawarte tam pytania brzmią  NIE 

Deklaruję że w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w w/w ankiecie 

poinformuję organizatora imprezy oraz wstrzymam się od wysłania mojego dziecka na 

zawody. 

Deklaruje że w razie wystąpienia  okoliczności o których mowa w  w/w ankiecie do 2 

godzin od wykrycia objawów odbiorę moje dziecko z zawodów. 

  



  

 

(Nazwa klubu) 

l.p. Nazwisko i Imię uczestnika Podpis opiekuna prawnego 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 


